02. Nieuws

6 september 2019

Agenda
Vrijdag 6 september
Dinsdag 10 september

Eerste workshopmiddag!
Eerste muzieklessen groepen 5 en 6
Eerste gymles meester Luca
Vrijdag 7 september
Tweede workshopmiddag!
Dinsdag 17 september
Open klas-avond groepen 3 t/m 8
Woensdag 18 september Informatie-avond groepen 1 en 2
Dinsdag 24 september
MR-vergadering
Groepen 7 en 8 naar Ketliker Skar
Vrijdag 20 september
Comprix Sportdag groep 8
Derde workshopmiddag!
Woensdag 25 september Korfbaltoernooi groepen 3 t/m 8
Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8
Donderdag 26 september Groep 6 t/m 8 in de bus naar het Rijksmuseum in
Amsterdam
De SamenLoop voor Hoop (Met Kinderloop op het schoolplein van De Treffer)
Afgelopen maandag hebben de kinderen een uitleg gekregen over dit wandelevenement. Via
een brief, eerdere nieuwsbrieven en via social schools bent u inmiddels vast goed op de
hoogte. Er hebben zich al een stuk of 20 kinderen aangemeld voor de Kinderloop van
zaterdag 21 september. Opgave kan nog steeds, u kunt dan de brief invullen en deze samen
met 3 euro inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren).

Open klas-avond groepen 3 t/m 8
Op dinsdag 17 september van 18.30 uur tot 19.30 uur kunt u door uw eigen kind(eren)
rondgeleid worden door hun nieuwe klas. We denken dat de leukste manier om wat van de
nieuwe klas van uw kinderen te zien is als ze het zelf aan u vertellen. Daarom is de school
deze dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur open en kunt u voorgelicht worden door uw eigen
kind(eren). Er is een aparte informatie-avond voor de ouders van kinderen uit groep 1 en 2 op
woensdag 18 september om 19.00 uur. Dit is zonder de kinderen, zodat er wat meer
informatie gegeven kan worden..
Pinda-allergie
Devano Conradi uit groep 5 is zeer allergisch voor pinda’s en eieren. Als school zijn we goed
op de hoogte van de (levensbedreigende) gevolgen indien hij in aanraking komt met deze
voedingsmiddelen. Om een heftige allergische reactie bij Devano te voorkomen, willen we u
vragen om hier rekening mee te houden met dat wat u uw kind meegeeft naar school.
 Geen pindakaas of andere producten waar pinda’s in verwerkt zijn op het brood van
uw kinderen.
 Geen ei op brood.
Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Net als de afgelopen jaren organiseert korfbalvereniging LDODK weer het
schoolkorfbaltoernooi voor kinderen uit de gemeente Opsterland. Kinderen van de groepen 3
t/m 8 die mee willen doen, kunnen zich hierbij opgeven. Het toernooi wordt 's middags na
schooltijd op de korfbalvelden van LDODK/Rinsma Modeplein in Gorredijk gespeeld:
Datum: Woensdagmiddag 25 september 2019
Tijd: Tussen 15.00 uur en 18.00 uur (exacte tijden zijn afhankelijk van hoeveelheid deelname)
Categorieën: Groep 3/4, Groep 5/6 en Groep 7/8
Opgave kan via het bericht op Social Schools, dat begint al aardig vol te stromen met reacties

Workshopmiddagen
Vissen, Mountainbiken, klimmen op de klimwand, papier maché, tekenen, theaterles,
figuurzagen, speksteen bewerken… Het gaat allemaal gebeuren vanmiddag!
De Treffer begint dit schooljaar aan een leuke, nieuwe traditie. Op vrijdagmiddagen stellen we
een origineel keuzeprogramma samen voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8. De kinderen
gaan in groepsdoorbroken kleinere groepjes aan de slag met creatieve- en sportieve
workshops, die we anders moeilijk kunnen organiseren. Ze doen ieder onderdeel 3 weken
achter elkaar. Waarna een volgende ronde begint van drie lessen. We hebben er allemaal
veel zin in!

Fijn weekend!
Het schoolteam

